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Szanowny Panie Ministrze

Badane w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich sprawy ujawniły problem 

blokowania przez właścicieli (zarządców terenu) lub podmioty działające w ich imieniu, kół 

pojazdów zaparkowanych na tym terenie, znajdującym się poza drogą publiczną. 

W ostatnim czasie do Rzecznika wpłynęło kilkadziesiąt skarg, w treści których 

podniesiony został zarzut naruszenia praw skarżących poprzez uniemożliwienie przez 

podmioty prywatne korzystania z rzeczy (w tym przypadku pojazdu mechanicznego). W 

skargach tych wskazywano również na brak reakcji ze strony organów władzy publicznej na 

owe naruszenia prawa. W szczególności zwracano uwagę, że funkcjonariusze Policji w 

takich przypadkach odmawiają podjęcia interwencji. 

Problem powyższy w przeszłości stanowił już w latach 2013-2014 przedmiot 

korespondencji pomiędzy Rzecznikiem Praw Obywatelskich, a Komendantem Głównym 

Policji. W jej następstwie Komendant Główny Policji podzielił stanowisko, że 

unieruchomienie pojazdu poprzez założenie przez podmiot prywatny blokady na koła 
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pojazdu stanowi w świetle obowiązujących przepisów działanie bezprawne. W dniu 22 

stycznia 2014 r. Biuro Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji skierowało 

do Komendantów Wojewódzkich Policji, Komendanta Stołecznego Policji oraz 

Komendantów Szkół Policji pismo (sygn. ER-263//14/518/13/MW), w którym wskazano, że 

założenie w takim przypadku blokady na koła jest działaniem bezprawnym, które 

wyczerpuje znamiona wykroczenia z art. 124 k. w., ewentualnie przestępstwa z art. 288 § 1 

lub 2 k. k. Daje to policjantom podstawę do interwencji, zgodnie z ogólnymi zasadami 

postępowania wobec sprawców przestępstw lub wykroczeń. 

W praktyce jednak, na co wskazują skargi kierowane do Rzecznika, postepowanie 

funkcjonariuszy Policji w przypadku wystąpienia zdarzeń o takim charakterze, jest 

rozbieżne. Skarżący zwracają uwagę, że zgłaszając potrzebę podjęcia stosownej interwencji, 

spotykają się z odmową podjęcia czynności przez Policję. 

Mając na uwadze powyższe, stosownie do art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz. U. z 2014 r. poz. 1648 ze zm.) zwracam się do 

Pana Ministra o rozważenie podjęcia działań w celu ujednolicenia procedury postępowania 

przez funkcjonariuszy Policji w takich przypadkach. Rozważenia wymaga również – w 

ocenie Rzecznika – kwestia doprecyzowania w tym zakresie przepisów po to, aby nie było 

jakichkolwiek wątpliwości, że nieuprawnione blokowanie kół pojazdów stanowi czyn 

zabroniony. 

do wiadomości: Z poważaniem 

Pan Zbigniew Ziobro

Minister Sprawiedliwości


		2016-10-28T12:29:18+0000
	Not specified




